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Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii
ČLS JEP
Ve dnech 19. a 20.6. 2009 proběhlo v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce v Praze 1.výroční
zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně.
Výroční zasedání se uskutečnilo při příležitosti osmnáctiletého výročí založení SLM. Zasedání bylo
organizováno výborem SLM ČLS JEP ve spolupráci se Společností mikrobiologických laborantů.
Zasedání se zúčastnilo na 60 klinických mikrobiologů a středních zdravotnických pracovníků v oboru
lékařské mikrobiologie. Neoficiálně byli přítomni i hosté z jiných odborných společností.
Jednání bylo rozděleno do dvou dnů. Zasedání mělo vysoce pracovní charakter. Jako hlavní cíl
Výročního zasedání určil výbor SLM ČLS JEP diskusi v tématických sekcích jejichž zaměření je
určující pro další vývoj oboru lékařské mikrobiologie. Jsou to klíčové otázky, které obvykle zůstávají
stranou odborných akcí a jejichž řešení vyžaduje větší časovou a personální kapacitu, než je
k dispozici na pravidelných schůzích výborů odborných společností.
První den probíhalo jednání na připravená témata v jednotlivých sekcích. Koordinátoři sekcí oslovili
spolupracovníky z výboru společnosti, z mikrobiologických společností, vysokých škol a klíčových
institucí, jako je Státní zdravotní ústav a Československá akademie věd. Ve spolupráci s nimi
připravili krátké prezentace analyzující problematiku jednotlivých sekcí v tématech antibiotika,
nozokomiální infekce, akreditace mikrobiologických laboratoří, pregraduální výuka lékařské
mikrobiologie na lékařských fakultách, postgraduální výuka v IPVZ a na akreditovaných pracovištích,
společnost mikrobiologických laborantů. K těmto tématům proběhla diskuse a bylo vypracováno
závěrečné hodnocení s návrhy řešení diskutovaných otázek.
Druhý den byly závěry jednání v sekcích předneseny na plenárním zasedání a proběhla závěrečná
diskuse k předneseným tématům. V závěrečné diskusi se uplatnil komplexní pohled všech přítomných
účastníků a došlo k potřebným korekcím a modifikacím výsledných dokumentů, které budou určovat
trendy rozvoje oboru v dalším období.
Předsedající jednotlivých sekcí byli pověřeni zpracováním témat do závěrečných dokumentů, které
budou komplexně prezentovány na webovských stránkách SLM ČLS JEP
(http://www.splm.cz/Home ) a v odborném tisku.
Z prvních dojmů lze usuzovat, že jednání tohoto typu je potřebné, a že splnilo ba překročilo očekávání
všech účastníků. Za hlavní klad výročního zasedání lze považovat otevřenou a věcnou diskusi
v sekcích i na plenárním zasedání. Velkým přínosem byla účast laborantů a mladých pracovníků
v lékařské mikrobiologii. Z interdisciplinárního obsazování sekcí přispělo k vytváření nových
osobních kontaktů, které jsou příslibem pro další spolupráci. Závěry VZ přinesly bohatou inspiraci pro
činnost výboru SLM ČLS JEP v dalším období.
1.výroční zasedání mělo hladký průběh díky výborné přípravě témat koordinátory a účastníky diskuse
v jednotlivých sekcích. Součástí programu byl i příjemný společenský večer v hotelu Golf s živým
rozhovorem a hudbou. Organizačního zajištění se na výbornou zhostila firma NUCLEUS spolu
s pracovníky Kongresového centra Nemocnice na Homolce. Všem organizátorům a účastníkům
zasedání patří za to dík.
2.výroční zasedání SLM ČLS JEP se bude konat 19.-20.2.2009 opět v Kongresovém centru
Nemocnice na Homolce. Únorové datum lépe vyhovuje zejména pracovníkům lékařských fakult a
mohlo by se stát pravidelným termínem pro tuto klíčovou akci Společnosti pro lékařskou
mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
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